
 

 

Philips
dokkolós hangsugárzó

Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
USB port a töltéshez
6 W

DS1155
Az otthonába illő hang

A DS1155 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az 
iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és nem csak telt és gazdag hangzást biztosít, hanem 
órakijelzővel és lágy éjszakai fénnyel is rendelkezik, így tökéletes választás az éjjeliszekrényére.

Meglepően gazdag hangzás
• A gazdag, minden irányba sugárzott hang megtölti hálószobáját
• Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására
• 6 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság
• Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval

Elegáns és kompakt
• Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik
• 360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Hálószobájához tervezve
• A második mobilkészülék töltése USB-n keresztül
• Lágy éjszakai fény
• Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor



 Lejátszás és töltés a Lightning 
csatlakozón keresztül

Élvezze kedvenc zeneszámait, miközben tölti iPod/
iPhone készülékét a Lightning csatlakozóval! 
Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a 
hangsugárzóra, és máris lejátszhatja az Ön által 
kiválasztott dallamokat, méghozzá kiváló 
hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is 
töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az 
akkumulátor lemerülése miatt.

Automatikus óraszinkronizálás
Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolóegység 
automatikusan szinkronizálja az órát az iPod/iPhone 
készülékkel.
DS1155/12

Fénypontok
• USB-eszközök: 5 V
iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 plus, 

iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: 7. generációs iPod nano, 5. 

generációs iPod touch

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 6 W RMS
• Hangrendszer: sztereó
• Hangerőszabályzás: fel/le

Töltés

Kényelem
• Óra: Digitális

Méretek
• Termék méretei (szé x mé x ma): 177 x 177 x 

100 mm
• Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 222 x 

139 x 222 mm
• Termék tömege: 0,88 kg
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,08 kg

Energiaellátás
• Tápellátás: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
•
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